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     OBEC  LIPTOVSKÁ  OSADA 
 

U z n e s e n i a 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, konaného dňa  10.04.2015 

 

 

Uznesenie č. 40/2015 

 

 

K bodu programu č. 3. Oznámenie Jozefa Jusku, Liptovská Osada 594 o prečine resp. 

trestnom čine poškodzovania  súkromného majetku  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A/   B e r i e    n a    v e d o m i e  oznámenie Jozefa Jusku, Liptovská Osada 594, 034 73 

o spáchaní prečinu , resp. trestného činu na majetku obce a súkromnom majetku a to pozemku 

parcelné číslo CKN 1852/1, k.ú. Liptovská Osada, ktorého je pán Jusko vlastník v podiele 1/1   

a pozemku parcelné číslo CKN 1876/1, ktorého je pán Jusko vlastník v podiele 1/6 aj spolu 

s Obcou Liptovská Osada. Predmetné pozemky sa nachádzajú v lokalite Máleniak, kde sa 

uskutočňuje realizácia projektu výstavby športového areálu. Podľa oznámenia p. Jusku časť 

týchto pozemkov slúži ako príjazdová cesta pre nákladné autá a stavebné mechanizmy 

k stavbe športového areálu a tieto  jazdou  pozemky poškodzujú.  

 

B.  Obec  Liptovská Osada ako vlastník pozemkov v lokalite Máleniak, kde sa uskutočňuje 

výstavba športového areálu  s ú h l a s i l a  s dočasným prejazdom stavebných  mechanizmov 

uskutočňujúcich dopravu stavebného  materiálu súvisiaceho so stavbou  po pozemkoch v jej 

vlastníctve pre stavebníka areálu spoločnosť  YVEX s.r.o..  

 

Realizácia stavby športového areálu bola povolená Rozhodnutím – verejná vyhláška č.j. 

721/2004/2005 ŽP zo dňa 29.11.2005 , právoplatné 02.01.2006,  Rozhodnutím č.j. 

2045/33/2009/2010 ŽP zo dňa 18.3.2010, právoplatné  31.05.2010, Rozhodnutia ŠVS – 

2011/0065217 zo dňa 27.04.2011 a Rozhodnutia č.j. 858/2011 ŽP zo dňa 28.07.2011, 

právoplatné 07.09.2011. 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 
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Uznesenie č. 41/2015 

 

 

4. K bodu programu č. 4.   Domový poriadok pre bytové domy v správe obce Liptovská 

Osada - návrh 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A/   b e r i e    n a    v e d o m i e  návrh Domového poriadku pre bytové domy v správe obce 

Liptovská Osada 

B/ S s c v a ľ u j e  Domový poriadok pre bytové domy v správe obce Liptovská Osada, návrh 

tvorí prílohu tohto uznesenia v ktorom je zapracované 7 pripomienok. 

   

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

                                                                                                            

         Uznesenie č. 42/2015 

 

                                                                                       

K bodu programu č. 5   Ponuka na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce – Ing. Miroslav 

Mydliar, I. Houdeka 1972/53, Ružomberok 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A. Berie na vedomie  ponuku na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce, ktorú doručil Ing. 

Miroslav Mydliar, I. Houdeka 1972/53, Ružomberok. Jedná sa  o pozemok parcelné číslo CKN 

1365/3 k.ú. Liptovská Osada  o výmere 509m2. Svoju ponuku odôvodňuje tým, že pozemok 

v roku 2008 odkúpil od obce z dôvodu výstavby rodinného domu. Vzhľadom k tomu, že 

pozemok CKN 1365/3 sa nachádza v lokalite,  kde sa predpokladá výstavba rýchlostnej R1  

stavba rodinného domu pravdepodobne tu nebude možná. Na základe týchto skutočností 

vlastník žiada obec o odkúpenie pozemku za cenu 3,32€/1m2. 

B. R o z p o č e t  obce v roku 2015 nemá finančné krytie na odkúpenie predmetného 

pozemku, preto môžete rozšíriť ponuku na jeho odpredaj pre iných záujemcov. V prípade, že 

sa Vám pozemok odpredať inému záujemcovi nepodarí podajte opätovne žiadosť o odkúpenie 
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obcou. Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2016 sa bude zaoberať 

tým, že finančnú čiastku potrebnú na odkúpenie pozemku  zapracuje do rozpočtu.      

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):          0 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 43/2015 

 

 

K bodu 6. Návrh na výšku odmien členov zboru pre občianske záležitosti  / ZPOZ / za jednu 

kultúrnu akciu 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A. Berie na vedomie  Návrh úpravu výšky odmien členov zboru pre občianske záležitosti  za 

jednu kultúrnu akciu zo sumy 8.- € na sumu 10.-€ v čistom 

 

B. Schvaľuje  odmenu vo výške  10.- € v  čistom za jednu kultúrnu akciu pre 

jedného člena ZPOZu .  

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce                                                                                            

 

 

Uznesenie č. 44/2015 

 

K bodu 7   Žiadosť o prenájom časti pozemku -Vladimír Krbaťa Liptovská Osada 147 
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Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A. Berie na vedomie žiadosť o prenájom pozemku parcelné číslo CKN  355/4 

o výmere 136m2 . Pozemok vznikol odčlenením z pozemku vo vlastníctve 

obce parcelné číslo EKN 4003/1, k.ú. Liptovská Osada podľa geometrického 

plánu 31628826 -2/2015 a bude slúžiť ako prístup k  susednému  pozemku 

parcelné číslo CKN 355/3, na ktorej  je naplánovaná výstavba rodinného domu 

stavebníkom ktorého bude Vladimír Krbaťa Liptovská Osada 574.  

 

B. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci s ú h l a s í 

s prenájmom pozemku parcelné číslo CKN 355/4 za cenu 5.-€ za celú plochu/1 rok.   

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 45/2015 

 

7.Rôzne – žiadosť Pavla Rajčana , bytom Liptovská Osada o poskytnutie sociálnej výpomoci 

– preukázanie príjmu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A . Berie na vedomie  doručenie dokladu preukazujúceho príjem žiadateľa 

o poskytnutie sociálnej výpomoci Pavla Rajčana, bytom P.R. Liptovská Osada 

rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a  rodiny Ružomberok číslo 

RK1/OŠSD/SOC/2015/15402 zo dňa 11.2.2015  

 

B. Neschvaľuje  poskytnutie sociálnej výpomoci z  dôvodu nedostatočného 

finančného príjmu  žiadateľa .    

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 
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Uznesenie č. 46/2015 

 

 

7.Rôzne – Žiadosť spoločnosti NUBIUM, s.r.o. Trenčianska 55,  821 09 Bratislava , IČO 

47 545 674 o vydanie rozhodnutia na umiestnenie veľkoplošných reklamných zariadení   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

    

 

A . Berie na vedomie žiadosť spoločnosti NUBIUM, s.r.o. Trenčianska 55,  821 09 

Bratislava , IČO 47 545 674 o vydanie rozhodnutia na umiestnenie veľkoplošných 

reklamných zariadení / RZ / v počte 3 ks. RZ  majú byť umiestnené  po pravej strane štátnej 

cesty I/59 v smere Ružomberok – Banská Bystrica na brehu rieky Korytnica pri odbočke na 

križovatke smerom na obec Liptovské Revúce na pozemku parcelné číslo EKN 2897/1, k.ú. 

Liptovská Osada, ktorý je vo vlastníctve obce Liptovská Osada.        

 

B.  Nesúhlasí  s umiestnením veľkoplošných reklamných zariadení na pozemku uvedenom 

v časti a/ tohto uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 47/2015 

 

 

7.Rôzne – krátkodobý prenájom  garáže v obecných dielňach 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A . Berie na vedomie návrh na krátkodobý prenájom garáže v obecných dielňach 

pre živnostníkov / napr. traktoristov  pracujúcich v ťažbe dreva atď. / za účelom opravy 

mechanizmov za podmienok, že doba opravy nepresiahne jednu pracovnú smenu t.j. 7,5 

pracovných hodín. 

 

B.  V núdzových prípadoch na odstránenie porúch , to znamená v čase od 7 00 hod. do 14 00 

hod. v prípade, že garáž bude voľná a práce, ktoré sa budú v nej vykonávať nebudú inak 

prekážkou  obecnému úradu. Cena za prenájom sa stanovuje 2.- €/1 hod. prenájmu. 
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Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 48/2015 

 

7.Rôzne – delegovanie zástupcov neverejného sektora do  Miestnej akčnej skupiny / MAS / 

Dolný Liptov 

 

 

A . Berie na vedomie  návrh na delegovanie  zástupcov neverejného sektora do  

Miestnej akčnej skupiny / MAS / Dolný Liptov za obec Liptovská Osada 

 

B.   D e l e g u j e  zástupcov zo súkromného sektora do  Miestnej akčnej skupiny / MAS / 

Dolný Liptov : 

 

- Agrotour d.s.o. Liptovská Osada, 034 73 Liptovská Osada / Mob.0905436912 / 

- Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada, 034 73 Liptovská Osada /Mob.0904551700 / 

- Gothal Residence, a.s. Liptovská Osada 756, 034 73 Liptovská Osada / Mob.0915147399 / 

- Autoškola Pavol Klubica, Liptovská Osada 316, 034 73 Liptovská Osada 

 / Mob.0905256988 / 

- MVDr. Marián Vierik, Liptovská Osada 532, 034 73 Liptovská Osada / Mob.0905348031/ 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8 / p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

Hlasovali za (menovite):           8/ p. Gazdarica, JUDr. Húšťavová, p. Klubica, p. Bocková, Mgr. Šiculiaková, PhDr. Ulík, p. Vanovčan, MVDr. Vierik / 

            proti (menovite):          0     

     zdržali sa (menovite):         0 

 

 

                                                                                                     Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                         starosta obce 
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